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Forsíða starfsmanns í Sögu 3.1.40.1 
 

 

Í Forsíðu starfsmanns í Sögu 3.1.40.1 hefur nú verið bætt einum kafla: „Dagskrá“. Hér fyrir 
neðan er umfjöllun um þessa viðbót.   

Aðrar breytingar í Forsíðu starfmanns í útgáfu 3.1.40.1 eru þær að nú birtist textasýn í 
vinnulista fyrir neðan listann.  Í útgáfu 39 var einungis hægt að sjá textasýn í glugganum fyrir 
neðan í flipanum „Óklárað hjá mér“ en núna hefur þessu  verið bætt í alla flipana nema 
„Beiðnir“. Þetta gerir notandanum kleift að flakka á milli atriða í listanum og sjá textasýn 
jafnóðum.  

 

Dagskrá 

Starfsmaður sem er skráður ábyrgur fyrir aðfangi sér tákn í starfsmannastikunni sem lítur út 
eins og dagatal. Þegar hann smellir á táknið opnast dagskráin hans. Dagskrá allra aðfanga 
sem starfsmaður er skráður ábyrgur fyrir birtist í sýn dagsins í dag. Litur og nöfn á formi 
tímabókunar birtast í hverri tímabókun. Sjálfkrafa er hakað við öll aðföng sem starfsmaður er 
ábyrgur fyrir. Starfsmaður getur afhakað þau aðföng sem hann vill ekki hafa í sinni dagskrá 
og hakað aftur í þau ef hann kýs að birta þau aftur. 
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Efst í dagskrá má sjá hnappastiku sem stýrir sýn starfsmanns á dagskránni. 

 

  

 Dagur - sýnir dagsyfirlit. 

 Vinnuvika - sýnir virka daga í viku. 

 Mánuður - sýnir mánaðaryfirlit. 

 Tímalína - sýnir tímalínu fyrir ákveðið tímabil. 

 Tímabil - sía eftir ákveðnu tímabili. Fellivallisti breytist eftir því hvort Dagur og/eða 
Vinnuvika er valinn eða Tímalína. 

 Ef Dagur eða Vinnuvika er valin sem sýn og svo smellt á Tímabil þá er hægt að sía eftir 
eftirfararandi tímabili. Hægt er að velja fleiri en eitt tímabil. Þessi hnappur óvirkjast ef 
Mánaðarsýn er valin. 

 

 Ef Tímalína er valin sem sýn og svo smellt á Tímabil þá er hægt að sía eftir eftirfarandi 
tímabili. Hægt er að velja fleiri en eitt tímabil. 

 

 

  Sýnir laugardag og sunnudag í einum dálki - þjappa saman helgi. Hnappur virkjast ef 
sýnin Mánuður er valin. 

 Vinnutími - Sýnir aðeins vinnutíma í dagatali, t.d. 09-18. 

 Aftur - Fara aftur um þá tímalengd sem núverandi sýn býður upp á 

 Áfram - Fara áfram um þá tímalengd sem núverandi sýn býður upp á. 

Starfsmaður getur notað dagskrána eins og hann gerir í Afgreiðslu, þ.e. hann getur smellt á 
F8 til þess að fylla út eyðublöð í eyðublaðaeiningu. Ef hann smellir svo aftur á F8 í 
eyðublaðaeiningunni þá hoppar hann aftur í Afgreiðslu og getur þá farið í að afgreiða 
einstakling. 
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Þegar notandi hægrismellir í dagatal fær hann mismunandi aðgerðir eftir því í hvaða sýn 
hann er staddur. Aðgerðirnar felast í því að notandi geti skipt um sýn eins og hann getur gert 
með hnöppunum sem eru efst í dagskránni. Eftirfarandi mynd sýnir flestar aðgerðir sem 
bjóðast með hægrismelli. 

 

Þegar notandi smellir á „Velja dagsetningu“ birtist gluggi þar sem hann getur slegið inn 
ákveðna dagsetningu, valið „Sýn“ og svo smellt á „Áfram“ eða „Hætta við“.  
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